
 

 

ظور االتحاد األوروبي  االسالموية في المغرب العربي الحركات  من م

 بومدين أ. عربي                            ححاد         ياسمين أ. 
 باحث في العلوم السياسية                       في العلوم السياسي ةباحث

 جامعة وهران  تيزي وزو                   -جامعة مولود معمري            

 
 ملخص:

موعة من املتغريات لقد  وبية  حكمت العالقات بني ضف البحر األبيض املتوسط الشمالية وا
اء عالقات تعاون وتبادل  ية...، حاولت من خالهلا ب االقتصادية، االجتماعية، السياسية، األم

. انب األم اءا على ذلك و   بالرتكيز على ا  هذا املقال السياسة األوروبية تأسيسا عليه، يعاب
سبتمرب  11ال عرفتها العاصمة االسبانية مدريد، وأحداث   2004مارس  11بعد أحداث 

ية السيما الالمتاثلية2001 ا التهديدات األم ها  ، ال شهدهتا الواليات املتحدة األمريكية ا م
اشطة يف املغرب العريب ركات االسالموية ال تصاعد ظاهرة التطرف الدي يف و  وبالتحديد ا

طقة الذي أصبح يشكل ما يسمى ب"اإلرهاب الدو ية وبروز يف ظل هذ التحديات األ ."امل م
ركات اإلسالم اد األورويب إ أي مدى وية كفاعل مؤثر يف تلك العالقات،  ا استطاع اال

ركات االسالم ةصياغة سياس  يب؟وية يف املغرب العر موحدة الحتواء ا

Résume: 

Les relations entre les rive nord et sud de la méditerranée sont 
déterminés par un ensemble de variables économiques, politiques, 
sociales, et sécuritaires, à travers ces variables les deux rives du bassin 
méditerranéen tentent d’établir des relations basées sur la coopération 
et l’échange dans différents domaines en particulier ceux qui porte 
l’aspect sécuritaire. Cet article aborde la perception européenne de la 
sécurité dans l’espace méditerranéen, si bien que cette perception s’est 
développée après les attaques  du 11 septembre 2001 que les États 
Unis  connu et ceux qu’a connu la capitale espagnole « Madrid » le 11 
Mars 2004, à travers l’apparition de nouvelles menaces sécuritaire 
asymétriques dans la rive sud de la méditerranée « Le Maghreb » , tels 
que « les Mouvements Islamiques » et l’intensification du phénomène 
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de « l’Extrémisme Islamique », ou ce que l’occident appel « le 
Terrorisme Internationale ». tant donné que, ces mouvements 
islamiques sont devenus des acteurs émergents et influents dans la 
scène internationale et surtout dans les relations des pays nord 
méditerranéens avec ceux du sud. a quel point l’Union Européenne a 
été en mesure de formuler une politique unifiée et commune pour 
contenir la menace des Mouvements Islamiques au Maghreb ? 

 مقدمة
موعة من لقد  وبية،  حكمت العالقات بني ضف البحر األبيض املتوسط الشمالية وا

ية...، حاول من خالهلا املتغريات االقتصادية، اء عالقات  الطرفني االجتماعية، السياسية، األم ب
ية  تها العاصمة ال عرف  2004مارس  11تلفة. إال أنه بعد أحداث تعاونية عرب فرتات زم

، ال شهدهتا الواليات املتحدة األمريكية، وغريها 2001سبتمرب  11االسبانية مدريد، وأحداث 
يار األم يف  من األحداث ال مست األمن واالستقرار على املستوى العاملي مت تأكيد ا

وبية له  اد األورويب( مع الضفة ا )دول املغرب عالقات الضفة الشمالية للمتوسط )دول اال
طقة الذي أصبح يشكل ما يسمى  العريب( وخاصة مع تصاعد ظاهرة التطرف الدي يف امل

 ."  ب"اإلرهاب الدو

صوص  طقة ألخرى، با ع انتشار من م اربته و القضاء عليه وم والتساؤالت حول كيفية 
ل األشخاص واألفكار يف عامل اليوم الذي يعرف بعصر العوملة واالعتماد املتبادل وحرية انتقا

تمع آلخر ومن دولة ألخرى ومن إقليم آلخر. ويف ظل ظهور مفهوم جديد لألمن  والقيم  من 
ص  ص األمن الشامل بكل جوانبه وأبعاد ومستوياته، فبعدما كانت قضايا األمن  الذي 

ية سابقة  ية يف فرتات زم رب ا -الدول يف إطار حدودها الوط ، -لباردة( يف فرتة )ما قبل ا
هوي، اإلقليمي والعاملي.                                                      أصبحت اليوم من اختصاص كل الدول على مستواها ا

اد األورويب  االساس على هذا      موعة  املتوسطي الفضاء يفعملت دول اال على بلورة 
صوص دول املغرب العريب -وبية من اآلليات تعمل من خالهلا مع دول الضفة ا  -بوجه ا

ية املختلفةال يف مقدمتها التهديد اإلرهايب من خالل مكافحته والقضاء  ،حتواء التهديدات األم
طقة املتوسط.  قيق السلم واألمن يف م  عليه بش الوسائل والطرق من أجل 



ركات  أ. يامسني ححاد و أ. عريب بومدين                              االسالموية يف املغرب العريب ا

زائر  مية         اجمللة ا  2013 جانفي( 4العدد الرابع )                     198          ية لألمن والت

استطاع االتحاد أي مدى  إلى طقةاملويف ظل الظروف العاملية واإلقليمية ال تعرفها 
 في المغرب العربي؟. االسالموية األوروبي صياغة سياسة موحدة الحتواء الحركات 

 وية في غرب المتوسطاإلطار العام للحركات االسالمأوال: 

 و المفاهيم األخرى.االسالموية تعريف ظاهرة 1-

وات العشرين ظاهرة عاملية عرفتها بصفة خاصة الدول  اإلساالسالموية تعد ظاهرة  المية  يف الس
يات من القرن العشرين. ترمجت يف شكل تيارات سياسية  ات والتسعي املاضية، أي يف فرتة الثماني

ية  – ولدت يف ظل الظروف العاملية واإلقليمية ال عمتها األزمات السياسية، االقتصادية،  –دي
 .1تلك الفرتةاالجتماعية...، خاصة تلك ال مست اهلوية اإلسالمية يف 

قون دين االسالموية إن ظاهرة  موعات من األفراد يعت ها يف شكل حركات أو  يعرب ع
اء العامل. هذا ما  اولون تسييسه بكل الطرق والوسائل املتاحة لديهم عرب كل أ اإلسالم و

تلون مكانة هامة خاصة بعد أحداث  يث  - 2001سبتمرب  11جعلهم  ال أرجعت إليهم. 
ركات أص اول فرض اديولوجيتها ليس فقط على مستوى الدولة االسالموية بحت هذ ا

ية. هدفها األول والرئيسي هو مل مشل املسلمني  اشطة فيها بل تعداها إ خارج حدودها الوط ال
ها وإن كان ذلك عرب الكفاح أو ما  املتواجدين يف أرجاء املعمورة يف أمة واحدة يكون اإلسالم دي

هاد العاملي"يسمو  . عدوهم يف ذلك هو "الغرب"، والذي يريد نشر قيمه ومبادئه 2نه "ا
 .3الالأخالقية ومنط حياته الذي ال يتماشى مع منط حياة املسلمني

 / مفهوم اإلسالم السياسي:-11

كان مرتبط باإلسالم كأساس   –أو مذهب سياسي  –تطور اإلسالم السياسي كأيديولوجية 
دت اإليديولوجية اإلسالمية إ فكرة أن القومية والعقيدة مها وجهان للقومية واملواط يث است ة، 

                                                           
1 Dominique Baillet, « Islam islamisme et terrorisme » .in: Sud/Nord, 2002/1, 

n°16, p 53-72. 
2 Yves Lacoste, « Géopolitique: la longue histoire d’aujourd’hui », Ed: 
Larousse, Espagne, 2009, p 12-13.  
3 François Burgat, « Entretien avec Burgat », in: confluences 

méditerranéennes, n°76, p 13-21.     
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لعملة واحدة، وأن اجملتمع اإلسالمي أساسه العقيدة والقومية اإلسالمية. كما فحص اإلسالم 
 .     4السياسي أوضاع غري املسلمني يف موضع " أهل الذمة"

إطار التحوالت ال عرفتها الساحة  إن اإلسالم السياسي هو حركة حديثة ظهرت يف
رب الباردة وما بعدها، بصفة خاصة نتيجة األزمة اإليديولوجية ال عرفها القرن  الدولية يف فرتة ا
اوز  العشرين. حيث مت تقدمي اإلسالم كإيديولوجية جديدة ودين شامل وكوين له القدرة على 

دود وتشكيل هوية خاصة به كما أصبح بديال عن األنظمة السياسية القائمة. ويعد "التوحيد"  ا
ظام  اكمية" ال متثل ال املفهوم احملوري يف تطور اإلسالم السياسي إيديولوجيا، وهو أساس "ا
ظام هو  هائي هلذا ال السياسي الذي يقوم على حكم اهلل وليس على القوانني البشرية. و اهلدف ال

يث السياسة والدعو  ة متحدان، وأي نظام سياسي ال يقوم على "مبدأ الدعوة اإلسالمية 
اكمية هلل" هو نظام فاسد وغري شرعي اك من يصف اإلسالم السياسي على أنه " تيار  .5ا وه
اولة إلقحام الدين يف  أصو رجعي انغالقي" يطلق عليه اسم" اليمني العريب"، الذي يشمل كل 

ماعات  . 6التعامالت الدنيوية لألفراد وا

 / مفهوم التطرف:1-2

هاية أو هو  ا أو ال التطرف لغة: هو الشدة أو اإلفراط يف شيء أو موقف معني وهو أقصى اال
د األقصى. د  7ا و حني يوصف أمر أنه متطرف هذا يع أن اإلجراء املتخذ قد جاء على ا

ونة. والتطرف األبعد وهذا هو اللغو أو املبالغة يف فكرة ما أو موقف معني دون تسامح أو مر 
اوز االعتدال ه "شخص    8بالتا هو  وحني يبالغ شخص ما يف فكرة أو موقف معني يقال ع

 . 9متطرف" يف موقفه أو معتقد أو مذهبه السياسي أو الدي أو القومي

                                                           
ة واألقليات: مستقبل املسيحيني ال  4 عرب يف الشرق األوسط، القاهرة مصر: مكتبة اندريه زكي، اإلسالم السياسي واملواط

 .   23، ص  2006الشروق الدولية، 
 .125اندريه زكي، املرجع السابق ،ص   5
طاب الغريب املعاصر، املغرب: املركز الثقايف العريب،   6 ظور ا ركات اإلسالمية من م ، ص 2006تركي علي الربيعو، ا

28   . 
لد ونية، وقاف العياشي، مكافحة اإلرها  7 زائر: دار ا  .   10ص  2006ب بني السياسة و القانون، ا
شر و التوزيع،  –خليفة عبد السالم الشاوش، اإلرهاب و العالقات العربية   8 ، 2008الغربية، عمان، األردن: دار جرير لل

 .256ص 
امعي  9 زائر: ديوان املطبوعات ا ، ا  .125، ص 2007ة، عمر سعد اهلل، معجم يف القانون الدو
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ددة  ية  موعة من األفراد لعقيدة دي اق  وظاهرة التطرف الدي اجتماعيا تتمثل يف اعت
طأ. وهي ظاهرة اجتماعية تتحرك من دوافع نفسية ترى أهنا الص يه، ما عدا هو ا واب بعي

ال  راف الفكري يف  وفكرية، متس أمر فكري أو عقائدي أو مذهيب، فهو من مث نوع من اال
و اطالعات خاطئة وفرديات  طوي على سلوك معني يف التفكري يدفع صاحبه  العقيدة، وي

ه هو استخدام األفعال اإلجرامية . وإذا اتصل التطرف با10مظللة ف وأصبحت آلية التعبري ع لع
وف  هم، غدا مظهرا من مظاهر اإلرهاب ألن التطرف قد أولد ا اس و املهددة ألم املفزعة لل

 . 11والرعب

ظرة شاملة ومتوازنة، ذلك   ظر إليها ب ب ال ا، فظاهرة التطرف ظاهرة مركبة ومعقدة  من ه
اك من  اك من يراها لعدة أسباب فه هل وقلة العلم والفهم بأمور الدين والدنيا، وه يرجعها إ ا

رية والدميقراطية...، وبالتا  نتيجة من نتائج الفقر والبطالة والقمع السياسي واالستبداد وغياب ا
 12ميكن اعتبارها مشكلة متشعبة ومتداخلة ال ميكن ربطها بقضية واحدة. 

 / مفهوم األصولية:1-3

شأ األص سب وامل ولية لغة، تع األصل وهو األساس لكل شيء وجذور وأسفله. واألصل هو ا
كم وأصل العلم أي القواعد ال ب عليها. واألصل هو  ه الشيء، ويقال أصل ا الذي تبني م
اء  ويا عقليا كابت اء مع دران أو ابت اء السقف على ا اء حسيا كابت ما يب عليه غري من ابت

كم على الدليل واملعلول على علته. واألصو هو الشخص الذي يبحث عن األحكام واألدلة ا
 . 13الكلية من حيث إثبات األدلة لألحكام، ومن حيث ثبوت األحكام باألدلة

صب على اإلسالم  ية سياسية ت ويف اآلونة األخرية، أخذت كلمة األصولية كداللة دي
ا يف األساس مصطلح مسيحي أورويب. فكلمة األصولية يف واملسلمني، دون االلتفات إ أهن

صوص الكتب  ريف ب ف والتمسك ا األدبيات الغربية املعاصرة قد اقرتنت بالتطرف والع

                                                           
ية يف مواجهة اإلرهاب: األساليب املستحدثة يف مواجهة اإلرهاب، مصر: دار   10 ظومة األم حسني احملمدي بوادي، امل

امعي،   .18، ص 2007الفكر ا
 .257خليفة عبد السالم الشاوش، املرجع السابق الذكر، ص   11
 .76، املغرب: املركز الثقايف العريب، ص  2001رب سبتم 11عبد اهلل العليان، اإلسالم و الغرب ما بعد   12
 .136-135خليفة عبد السالم الشاوش، املرجع السابق الذكر، ص   13
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. وكما أهنا أصبحت تدل على التيار الذي يتشدد يف التمسك ببعض شكليات 14املقدسة
ف. يف ال اك تيارين وهوامش الدين ويتطرف يف وجهات نظر بالقوة والع عامل اإلسالمي ه

لألصولية اإلسالمية أحدمها هو تيار األصولية العقلية الذي يقصد به ذلك التيار الذي يرمي إ 
يب صلى اهلل  ة ال العودة ألصول فهم اإلسالم كما فهمه األوائل، إتباعا ألوامر القرآن الكرمي وس

ركية الذي ي ديد حقيقي عليه وسلم. والثاين هو تيار األصولية ا ركات السياسية دون أي  تبع ا
زبية بغري تقدمي أي برامج مدروسة أو أي نظم علمية، ويعمل  تهج األساليب ا ، وي للفكر الدي

  .15على أن يكون الدين سياسة والشريعة حزبا

 / مفهوم اإلرهاب:1-4

وف. وهو التخويف وإشاعة عدم االطمئ ان وبث الرعب اإلرهاب لغة مشتق من الرهبة أو ا
ة. فاإلرهاب هو  اس ويف اجملتمعات لتحقيق أهداف معي اد عدم االستقرار بني ال والفزع غايته إ
اس  ددة ضد بعض ال ة ذات أهداف  ف الذي متارسه مجاعات معي ف املخيف، كما أن الع الع

رية و االستقرار واألمن، هو اإلرهاب مهما ك ياة و ا ان مصدر أو وحقوقهم األساسية يف ا
   .16القائم عليه

و صيغ مصطلح اإلرهاب يف القانون الدو اإلنساين، ليع اهلجمات املوجهة ضد مدنيني 
ف غري  زاعات املسلحة الدولية والداخلية. فاإلرهاب الدو يعرف فقهيا أنه نوع من الع اء ال أث

دود السياسية للدولةاملربر وغري املشروع باملقياسني القانوين واألخالقي، الذي يت . وقد 17خطى ا
تلف أسباب بروز اإلرهاب من بلد آلخر، ومن إقليم آلخر. غري أن العامل املشرتك يف كل 

ف والقوة  وار من قبل أحد األطراف، سواء كانت  واإلقصاءمكان هو ممارسة الع وغلق أبواب ا
 . 18دولة أو معارضة

ف:1-5  / مفهوم الع

                                                           
 .134نفس املرجع ، ص   14
يل،   15 ان: دار ا ، ص 1989مد سعيد العشماوي، املوسوعة السياسية العاملية: اإلسالم السياسي، بريوت، لب

137-138. 
 .256سالم الشاوش، املرجع السابق الذكر، ص خليفة عبد ال   16
 .133-132عمر سعد اهلل، املرجع السابق الذكر، ص   17
 . 31وقاف العياشي، املرجع السابق الذكر،ص   18
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ف له ثالث زوايا  ف هو انفجار للقوة، الع يث الع أساسية: األو هي الزاوية السيكولوجية 
رمية أو أسلوب التهور اهلستريي. الثانية  ضع للعقل وغالبا ما يتخذ شكل ا ويتخذ صيغة ال 
يث هو العدوان على ملكية اآلخرين وحريتهم. الثالثة هي الزاوية السياسية  هي الزاوية األخالقية 

ف هو اس  .  19تخدام القوة لالستيالء على السلطة أو استغالهلافالع

 / مفهوم التعصب:1-6

اءا على ميل إ جهة أو طرف أو مجاعة أو  د ظهور الدليل ب ق ع التعصب لغة هو عدم قول ا
ية. والتعصب من العصبية وهي أن يؤمن شخص بفكر معني  مذهب أو فكر سياسي أو طائفة دي

صرته مغلقا على  دفع ل حدر في مبادئه ويسمى هذا الشخص بالتعصب وهو سلوك خطري ي
و األسوأ مث يؤدي إ التطرف والتشدد واالنغالق وعدم التسامح وإعجاب كل ذي  بالضرورة 

صريا. 20رأي برأيه يا أو مذهبيا أو سياسيا أو طائفيا أو ع و  21وهذا التعصب قد يكون تعصبا دي
تمع إنساين  اس يف ظله بأمان وسالم مع وجود ال ميكن أن نتصور وجود  مستقر وآمن يعيش ال

ظر  ق الثابت واملوجود ويصادر الفكر اآلخر أو القومية األخرى أو  التعصب الذي يرفض ا
 .22حرية العبادة أو ال يعرتف بوجود الطرف اآلخر

 / مفهوم الجهاد:1-7

هد ) مبع الطاقة ( يف سبيل غرض مع هاد من بدل ا هدأصل لفظة ا مل ا مبع ) ني أو 
ظرة  تلف من حيث ال هاد معاين كثرية  قيق رسالة. وأصبح للفظ ا املشقة ( يف أداء عمل أو 
ا وأسلوب الفهم والعمل فهو يف نظر غري املسلمني واجب دي لدعوة غري املسلمني إ  واال

ق بالقدوة الطيبة وهو يف نظر قلة من املسلمني مع ر  فس وأسلوب سام الدين ا هاد ال اق 
ية لن تعود إال  لتثقيف الذات وكفاح متصل للسمو بالوجود. وهو يف نظر املتعصبني فريضة دي
ا أو  الفوهنم اال ميع مسلمني وغري مسلمني ممن  رب على ا بإشهار السيوف وإعالن ا

     .23يعارضوهنم األسلوب

                                                           
 . 10نفس املرجع ، ص   19
 .257خليفة عبد السالم الشاوش، املرجع السابق الذكر، ص   20
 .135عمر سعد اهلل، املرجع السابق الذكر،ص  21
 .10وقاف العياشي، املرجع السابق الذكر، ص  22
 .103مد سعيد العشماوي، املرجع السابق الذكر، ص  23
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هاد بدل الوسع يف دفع ما ال هد يف مدافعة  يراد مصطلح ا يرضى وقيل هو استفراغ ا
هد على القتال يف سبيل اهلل مل يكن اال  تهى الطاقة وقصر ا امع مل العدو وقيل هو االسم ا
ة أعم من أن  هاد حسب ما ورد معانيه يف الكتاب والس يا كما هو يف كتب الفقه ألن ا تفريغا ف

فس وغريمه هاد يف الفكر اإلسالمي ، 24ايكون بالقتال بل قد يكون باملال وال وهبذا فان لكلمة ا
لقي والثاين مع سياسي  هاد الروحي والذايت وا يني األول مع دي وأصيل يع به ا مع

ي هو حرب ضد غري املسلمني كذلك  . 26، إال أنه يبقى جوهر القرآن الكرمي25وتار

 في غرب المتوسطاالسالموية الحركات 2- 

 في المغرب العربي.  سالموية االالحركات 1-2

ركات  ة من خالل ظهور االسالموية عرفت ا وات املاضية تعددية متباي يف املغرب العريب عرب الس
جد التيار اإلسالمي التقليدي،  هجية واملذهب والوسائل واألهداف. ف تلفة من حيث امل تيارات 

مد بن الذي ميثله العلماء التقليديون والطرق الصوفية. والتي ار السلفي اإلصالحي  )مثل حركة 
ركات إ العودة إ اإلسالم  وسية يف ليبيا...(، تدعو هذ ا ركة الس د، وا عبد الوهاب يف 
مد صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين. والتيار اإلسالمي اإلصالحي  يف عهد الرسول 

الد العربية واإلسالمية للتصدي له )من أبرز التجديدي الذي نشأ نتيجة االستعمار األورويب للب
مد عبد 1897-1838قادته مجال الدين األفغاين  د أيضا التيار 1849-1905،  ( و 

ظيم  صر الدين يف اجملال الروحي ويفصله فصال تاما عن الدولة وت الليربا الوسطي الذي 
اكاجملتمع. و  ديد الذي ظهر يف ف ه ربني العامليتني األو والثانية، أيضا التيار السلفي ا رتة ا

صل على استقالهلا  ال حريتها و رير األمة من قيودها السياسية ح ت الذي يهدف إ 
    27وسيادهتا والوصول إ الكمال االجتماعي وميثله "مجعية العلماء املسلمني".

                                                           
 .134عمر سعد اهلل، املرجع السابق الذكر، ص  24
 .117مد سعيد العشماوي، املرجع السابق الذكر،ص  25
زائر  26 وف املرضي من اإلسالم، ا شر و التوزيع، مد العريب فالح، االسالموفوبيا أو ا ، ص 2007: دار هومه لل
33. 
ديثة: اإلسالم و الدميقراطية، دورية يف الثقافة   27 ركات اإلسالمية ا ظور ا افظة، التعددية السياسية من م علي 

زائر: اجمللس اإلسالمي األعلى، العدد   .187-184، ص 2000، 04اإلسالمية، ا
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األصولية اإلسالمية" أو والتيار األخري، هو تيار اإلسالم االحتجاجي أو ما يسمى "تيار  
ات، وبلغ أوج  يات من القرن العشرين واشتد يف الثماني "التشدد اإلسالمي". ظهر يف السبعي
يث يرى أصحاب هذا التيار أن  يات.  اكمة يف التسعي ف والصدام مع السلطات ا ممارسته للع

هاد من أجل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية هي فريضة على املسلم  . 28ا

ة   زائر بقيادة "مصطفى بويعلي" س ركة اإلسالمية" يف ا ماعات "ا نذكر من بني هذ ا
ة  1982 بهة اإلسالمية لإلنقاذ" ال تكونت س ها أيضا "ا بقيادة عباس مدين  1989وم

ة  يابية عام  1992والذي مت حله س زب وال  1991بعد إلغاء االنتخابات ال ال فاز هبا ا
وات  أدخلت زائر يف أزمة دامت قرابة عشر س . ومن مث ظهر -مسيت بالعشرية السوداء  -ا

ة  يش اإلسالمي لإلنقاذ الذي تأسس س بقيادة "مدين مزراق". أما يف املغرب األقصى  1993ا
ة  ظمة أنصار  1983ظهرت "حركة الشبيبة اإلسالمية" ال أسسها "عبد السالم ياسني" س وم

ركات  املهدي...، ويف ات من القرن العشرين حيث عرفت تصاعد ا وات الثماني تونس، يف س
مما جعلها يف تلك الفرتة أول دولة مغاربية مرشحة ألن تكون دولة إسالمية، إال أن االسالموية 

رى األحداث. أما  كم، غري من  وصول الرئيس السابق " بن علي زين العابدين" إ سدة ا
سبة لباقي دول املغرب العريب نظرا لطبيعة االسالموية دا كبريا للحركات ليبيا، مل تعرف تصاع بال

يات ظهرت عدة  كم بقيادة قائد الثورة الليبية الراحل "معمر القذايف"، كما أنه يف التسعي نظام ا
ماعة اإلسالمية للجهاد"،... واملالحظ  ظام "كحزب التحرير اإلسالمي"، "ا حركات معارضة لل

ماعة اإلسالمية للجهاد بليبيا".  أن أبرز وات العشر األخرية هي "ا ركات ال ظهرت يف الس ا
ماعة  ص موريتانيا كغريها من الدول املغاربية ظهرت فيها حركات اسالموية من أمهها "ا وفيما 

هادي تمي إ التيار السلفي ا  .             29املوريتانية للجهاد" ال ت

زائر تأسيسا على هذ صوص الدول الثالث األو ) ا ا، فان الدول املغاربية وبوجه ا
ركات  االسالموية املغرب األقصى وتونس(، كل على حدا له طريقته يف التصدي ومراقبة هذ ا

                                                           
افظة، املرجع السابق الذكر،   28  .192-190ص علي 

29   Louisa Dris Ait Hamadouche, « Les relations Euro- Maghrébines sous le 

prisme de l’islamisme» In Europe et Maghreb: voisinage immédiat, 

distanciation stratégique. S.D: 30-Abdennour Benantar, Algérie: CREAD, 

Septembre 2010, pp 203-206   
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ركات تتغذى من الالمساواة االجتماعية العميقة، ومن  ع انتشارها، إال أن هذ ا الراديكالية وم
تمعاهتا األوضاع الداخلية  . 30السيئة واملتدهورة هلذ الدول و

 في أوروبا.االسالموية الحركات 2-2 

ركات  ديث عن ا د ا ديث أوال عن ظهور اإلسالم يف هذ االسالموية ع ب ا يف أوروبا، 
ذ  ه تركز داخلها م ا غريبا يف أوروبا ولك ركات. فاإلسالم ليس دي القارة باعتبار ديانة هذ ا

وزاد تركزا فيها بزيادة موجات اهلجرة  ،31ون األو النتشار وكان له تأثريا يف سياساهتا وثقافتهاالقر 
إليها يف فرتة استعمار الدول األوروبية للدول العربية اإلسالمية، وبعدها تركزت هذ الفئة يف الدول 

ها تتأثر وتأثر فيها.         األوروبية، وأصبحت جزءا م

ية السابقة، عدة حركات اسالموية تطورت فيها مع وقد عرفت أوروب  ا عرب الفرتات الزم
ركات  وات األخرية املاضية عرفت هذ ا اء القارة، إال أنه يف الس تطور انتشار اإلسالم يف أ
بروزا بفعل التحوالت والتغريات ال طرأت على الساحة العاملية واإلقليمية، إذ أنه ميكن إدماجها 

ة يف تيارين أ بشي" و"التيار السلفي". فالتيار األول ظهر س يف  1983ساسني مها "التيار ا
خبة السعودية. وتعترب  ات، والتيار الثاين تقود ال تصف الثماني اء القارة يف م ان، وانتشر يف أ لب
فاظ على  لرتا هدفهم األساسي هو ا اشطة خاصة يف فرنسا وا ركات ال ركتان من أبرز ا ا

مة اإلسالمية وتطبيقها للدين اإلسالمي، عن طريق استثماراهتم يف اجملال االجتماعي والرتبوي األ
 .       32واالقتصادي وهم يرفضون القيم الغربية األوروبية

 في غرب المتوسط )المغرب العربي(االسالموية ثانيا:السياسات األوروبية اتجا الحركات 

 ماوي في غرب المتوسطالتصور األوروبي للتهديد االسال1-

ظرة األوروبية للحركات 1-1  .االسالموية ال

                                                           
30 Rémy Levau, « Entretient avec Mounia Bennani Chraïbi, Bruno Etienne et 

Rémy Levau: Le Maghreb à la croisée des chemins ». In: Questions 

internationales, N°10, Novembre/Décembre 2004, p 50.   
صور، بريوت: عويدات لل  31  .25،ص 2006شر و الطباعة، جاك غودي، اإلسالم يف أوروبا، ترمجة: جوزيف م

32  Louisa Dris Ait Hamadouche, même ouvrage, p 207-208.     
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طقة حوض البحر األبيض  يف ظل الظروف الدولية واإلقليمية ال عرفها العامل من جهة، وم
ال مست العاصمة االسبانية  2004مارس  11أحداث  املتوسط من جهة أخرى، خاصة بعد

ظرة ال ع 2001سبتمرب 11مدريد وكذا أحداث  رفتها الواليات املتحدة األمريكية، تغريت ال
بعدما أصبح اإلرهاب الدو ظاهرة عاملية عابرة  ،33األوروبية للتهديد اإلرهايب وطرق القضاء عليه

ها هي األراضي األوروبية. على هذا األساس  ية، وتبني أن القاعدة ال انطلق م للحدود الوط
اد األورويب بلورة نظرت ركات حاول اال وبية االسالموية ه للتهديد ال تشكله ا يف الضفة ا

ية  فها يف خانة التحديات األم ركات وص للمتوسط، باعتبارها املصدر األول والرئيسي هلذ ا
طر آت من الشرق أي خطر  يث مل يعد ا رب الباردة،  الكربى يف حوض املتوسط بعد هناية ا

وب بظهور إيديولوجية جديدة أطلق عليها اسم  اإليديولوجية الشيوعية، بل مص در هو ا
لل االسالموية " السياسية"، من أسباب ظهورها "مشكلة اهلجرة"، "الضغط الدميغرايف" و"ا

وبية للمتوسط-السوسيو  .   34اقتصادي" جملتمعات الدول ا

ركات   ظرة األوروبية على فرضية أن ا لعريب هي عبارة عن يف املغرب ااالسالموية وتقوم ال
تشر له القدرة على التأثري يف املصا األوروبية والغربية املوجودة  دما ي إرهاب وط أو داخلي، وع
ة من هذ التأثريات على الوضع الداخلي  ا طقة إضافة إ سرعة انتشار االنعكاسات ال يف امل

اد األورويب. فاإلرهاب الداخلي واإلقليمي العامل ي يشكل أهم املخاطر ال تواجه لدول اال
ه وتفكيك  يث تسعى للحد م طقة العربية  ية األوروبية، ويف تعاوهنا مع بلدان امل السياسة األم
طقة املشرتكة معها يف هذا التعاون وكذا  اصة بدوله وبلدان امل ع استخدام األراضي ا شبكاته وم

ية معيات املسماة دي ع مجع األموال ومراقبة ا أو خريية بغية التأكد من أهنا ال تشكل غطاء  م
 . 35ألية أعمال إرهابية

 

                                                           
33  Guillaume Renaudineau, « L’Union Européenne face au terrorisme ». In: 
Questions internationales, N°08, Juillet / Aout 2004, p 58 
34 Ahmed Kateb, Mohamed Sibachir, 2010. « Algérie-Europe des atouts des 

enjeux et un rôle déconsidéré ». In: Europe et Maghreb: voisinage immédiat 

distanciation stratégique, SD: Abdennour Benantar, CREAD, p 289.    
اج، املرجع السابق الذكر ،ص   35  .291علي ا
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ي.   2-1  جدلية الديمقراطية واالستقرار مقابل الدكتاتورية والتهديد األم

ظرة األوروبية للحركات  د اعتبارها االسالموية كما ذكرنا يف السابق فان ال ال تتوقف فقط ع
سيج ا ة  ،36الجتماعي واالستقرار يف الدول األوروبيةمصدر هتديد داخلي يؤثر على ال أي هي نا

يث تعجز هذ األخرية عن احتوائها. بل و األكثر من  عن عدم االستقرار يف األنظمة املغاربية 
ذلك هي هتديد لألمن األورويب من خالل نقل الفوضى وحالة عدم االستقرار الداخلي إ 

ع أن غياب االستقرار والدميقراطية هو نتيجة فشل تمعات الضفة الشمالية للمتوسط هذا ي
اجيات االقتصادية واالجتماعية ملعظم السكان  التجربة الليربالية العربية بسبب عجزها عن تلبية ا
وألن غالبية اجملتمعات العربية مل تتقبل األفكار الليربالية لتفشي األمية فيها واستمرار الوالء فيها 

ية والطائفية للمؤسسات االجتماعية وهلشاشة املؤسسات ، ...التقليدية كالقبيلة واألقلية االث
كم وانتشار الرشوة واحملسوبية يف  يابية واألحزاب السياسية ولفساد ا الدميقراطية كاجملالس ال

 . 37الدولة

كم الراشد وعدم  ويب هذا التصور األورويب على أساس أن غياب الدميقراطية وأسس ا
ق اإلنسان وحرياته األساسية باإلضافة إ قيام أنظمة حكم ديكتاتورية تسلطية أدت احرتام حقو 

طقة غرب املتوسط. وكان نتيجة لذلك ظهور  التطرف الدي إ عدم االستقرار والالأمن يف م
ارجي للدول. هذا ما يفسر املفكر "مايكل دويل"  Michaelالذي يهدد األمن الداخلي وا

Doyle (1948) ظري أس امعة كولومبيا األمريكية وأحد م تاذ القانون والعلوم السياسية 
يث يرى أن انتشار  ظريته " أطروحة السالم الدميقراطي "  املدرسة اللربالية "السالم الدميقراطي" ب
زاعات  الدميقراطية على املستوى الدو من شأنه أن يلعب دور املسكن للتخفيف من حدة ال

الدول الدميقراطية ال تلجأ حملاربة بعضها البعض. مع الرتويج للدميقراطية كمصدر  املسلحة كما أن
 .38للسلم العاملي

                                                           
زائر: مركز الشعب للدراسات بونوار بن صامي، تطور املقاربة األورو   36 بية لألمن يف املتوسط، يف: العام االسرتاتيجي، ا

 . 20، ص  2008، جوان  04اإلسرتاتيجية، العدد 
افظة، املرجع السابق الذكر ، ص    37  .183علي 
ديدة ، يف: ال  38 قدية ا عامل االسرتاتيجي، خرية اويفي، مجيلة عالق، مفهوم األمن بني الطرح التقليدي و الطروحات ال

زائر: مركز الشعب للدراسات اإلسرتاتيجية، العدد   . 27، ص  2008، جوان 04ا
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ذ مطلع القرن الواحد والعشرون من خالل   اد األورويب م يف هذا اإلطار حاول اال
وب املتوسط، وتشجيع  يار الدميقراطي يف عالقاته مع دول ج املبادرات ال جاء هبا تأكيد ا

طقة )مشروع الشراكة ا لتحول الدميقراطي فيها هبدف الوصول إ االستقرار واألمن يف امل
... وكذا السياسة األوروبية  األورومتوسطية ببعد االقتصادي، االجتماعي، السياسي، األم
اد  يار مل يظهر على أرض الواقع أي يف تعامل اال اد من أجل املتوسط( إال أن ا للجوار، واال

يث رأت الدول ا ا ظهرت املعضلة بني االستقرار والدميقراطية  ألورويب مع الدول املغاربية ومن ه
األوروبية أنه أصبح من الضروري مراجعة مفهومها القائل بأن دعم التطور الدميقراطي هو املدخل 
ركات  لق استقرار سياسي على أسس سليمة وذلك بعد أن أصبحت بعض ا قيقي  ا

كم أو قريبة من الوصول إليه أو قادرة على التأثري فيه األمر الذي تعد وية االسالم السياسية يف ا
ادا إ  هذ الدول هتديدا هلا لذلك بدأت ترتيث يف بلورة تفاهم ضم بني ضف املتوسط است

 .    39مفاهيم التحوالت الدميقراطية

ط تدعو إ ترجيح االستقرار ومن ناحية، أصبحت بعض التقارير السياسية حول املتوس
وف من امتداد نفوذ  على الدميقراطية، إال أن اهلاجس الذي ميكن وراء مطلب االستقرار هو ا

ركات  فاالسالموية ا إضافة إ ذلك التحول  ،40ال تعترب مسؤولة عن التطرف والدعوة إ الع
بية راديكا طقة الدميقراطي قد يفتح هلا اجملال لبلورة سياسة أج لية ال تؤدي إ عدم توازن امل

و طق الدومي  . 41بفعل م

 ويةاالسالمآليات التعامل األوروبي مع الحركات 2-

 وية.االسالمالتعاون األوروبي لمواجهة الحركات 1-2

ركات  اإلسرتاتيجيةقبل التطرق إ  يف املغرب العريب ال بد االسالموية األوروبية ملواجهة ا
ديث أوال  اد األورويب وأهدافها فمن من ا ية املشرتكة لال ارجية الدفاعية واألم عن السياسة ا

                                                           
 .240الغربية , ص  –خليفة عبد السالم الشاوش، اإلرهاب و العالقات العربية   39
اد األورويب والعالقات العربية    40 ع القرار يف اال بريوت: مركز دراسات  األوروبية،–مد مصطفى، كما لفؤاد هنرا، ص

 .196ص  ،2001الوحدة العربية، أوت 
41 Thierry Balzac, 2007. « La politique européenne de voisinage: un complexe 

de sécurité à géométrie variable ». In: cultures et conflit.    
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ت أغراض وأهداف  30املادة  امس من معاهدة ماسرت زء ا دد ا من القانون األورويب املوحد 
 :     42هذ  السياسة واملتمثلة يف

اد األورويب.1   / صيانة القيم املشرتكة واملصا األساسية لال

اد. 2  / صيانة استقالل اال

اد والدول األعضاء فيه.3  / ضرورة الدفاع عن امن اال

 / حفظ السلم واألمن الدوليني.4

5.  / تعزيز التعاون الدو

ريات.6  / تعزيز الدميقراطية ودولة القانون واحرتام حقوق اإلنسان وا

اءا على هذا، فقد بلورت الدول األوروبية سياسة خارجية و  ية مشرتكة كخطوة أو لتب ب أم
اء دفاع مشرتك مستقل، يقوم على أساس العمل الدبلوماسي مع الدول  سياسة دفاعية من أجل ب

ية ركات  .43املصدرة للتهديدات األم ص ا كأول هتديد االسالموية  وبصفة خاصة تلك ال 
وب املتوسط. وبعد أحداث   صياغة إسرتاتيجية مباشرة مت 2001سبتمرب  11أم صادر من ج

 : 44أوروبية ملكافحة اإلرهاب القائمة على فكرتني مركزيتني مها

  - .  فكرة األمن الشامل الذي يعوض األمن الوط

ديدة ) العسكرية االقتصادية االجتماعية الثقافية...(. -    فكرة التهديدات ا

توي على ثالثة نقاط أساسية تتمثل يف   :45كما أن اإلسرتاتيجية 

 / التعاون القضائي والبوليسي. 1

2.  / مكافحة اإلرهاب الدو عرب التعاون الدو

3.  / التعاون األورويب املشرتك ملكافحة اإلرهاب الدو

                                                           
 .132مد مصطفى، كمال فؤاد هنرا، املرجع السابق الذكر، ص    42

43  Guillaume Renaudineau, idem, p 58. 
44  Ahmed Kateb, Mohamed Sibachir, idem, p 288. 
45  Guillaume Renaudineau, idem, p 59/60.  
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ركات  ظرة األوروبية، فان القضاء على اإلرهاب الدو وا هي قضايا االسالموية حسب ال
ركا أوروبيا شامال  تها  ية مرتابطة، وتتطلب معا ، -دبلوماسية–بوسائل مالئمة عرب سياسية أم

سبان الطابع العاملي 46ترتكز على تعاون وثيق بني القضايا املدنية العسكرية ،  مع األخذ يف ا
ية للدول الكربى  ظام العاملي، وتعدد األبعاد واألهداف األم للتحديات ال يتعرض هلا ال

ها عرب الفرتات الزم ة ع ا  ية املختلفة.والتأثريات ال

ركات  مت إنشاء وحدات عسكرية االسالموية ويف ضمن اإلسرتاتيجية األوروبية ملواجهة ا
متثلت يف "أوروفور" القوة األوروبية لالنتشار السريع و"أورومارفور" القوة البحرية األوروبية كما مت 

دي  . 47إنشاء ما يعرف ب"أوروكور" وهي قوات شبه عسكرية قوامها مخسون ألف ج

ة  مت التوقيع على معاهدة أمسرتدام ال أضافت دفعا قويا للمبادرة األوروبية،  1997ويف س
ها هو تقوية العمل املشرتك يف إطار السياسة  ت  عدة قرارات جديدة كان اهلدف م حيث تضم

ة  ية املشرتكة. ويف س ارجية واألم  سابقة.يف مؤمتر سان مالو مت اإلمجاع على املعاهدة ال 1998ا

. بإبرام عدة اتفاقات 2001 سبتمرب 11لقد زادت املساعي األوروبية مع أحداث 
ديدة  2003ومعاهدات وصوال إ اجتماع اجمللس األورويب يف ديسمرب  اقشة التهديدات ا مل

ة  األملاين املركز على تقوية السياسة  -مت االجتماع الفرنسي 2004ال تعرتض يف أوروبا. ويف س
ها إلزامية التضامن يف حال اهلجمات األور  موعة من اآلليات م وبية لألمن والدفاع، عن طريق 

اإلرهابية، وتوسيع مهمات "بيرتسبورغ" إ مهمات متصلة بعمليات نزع السالح، وصوال إ 
ص األمن 2007اجتماع عام  ، الذي يعترب كتقييم ملا جاءت به االتفاقيات السابقة فيما 

 .48شرتكوالدفاع امل

 .    االسالمويةالتعاون األورو مغاربي لمواجهة الحركات 2-2

ركات  ديدة" يف العامل يتطلب االسالموية القضاء على ا د من انتشار "املخاطر ا والتطرف وا
صوص الدول األوروبية والدول املغاربية. خاصة أن  ظما بني مجيع الدول وبوجه ا تعاونا وثيقا م

                                                           
اج 46  .291املرجع السابق الذكر ، ص  ،علي ا
ها، يف: ال 47 زائر م اد األورويب لألمن و الدفاع و موقف ا زائر: عبد الرفيق كشوط، مقاربة دول اال عامل االسرتاتيجي، ا

 . 30، ص 2008، جوان 04مركز الشعب للدراسات اإلسرتاتيجية، العدد 
 . 31عبد الرفيق كشوط،  املرجع السابق الذكر، ص   48
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ما عات ومراكز متويلها وإدارهتا ليست قاصرة على الدول املعرضة هلا فقط بقدر شبكات هذ ا
اد األورويب يف إطار سياساهتا  ،49ما هي متتد إ دول أخرى عديدة هذا ما جعل دول اال

تلف  وب املتوسط ال تعتربها دوال مصدرة لإلرهاب والتطرف و ية، تتعاون مع دول ج األم
ية األخ  رى.التهديدات األم

اد األورويب والدول املغاربية يف اجملال األم  طلق، ترمجت مشاريع تعاون بني اال من هذا امل
تلفة.  ية  موعة من اتفاقيات التعاون والشراكة للحد من هذ الظاهرة، وذلك عرب فرتات زم يف 

علق بالشراكة املت 1995نوفمرب  28-27إال أن التعاون الفعلي بدأ بعد عقد مؤمتر برشلونة يف 
وبية   اء عالقات مميزة بني ضف املتوسط ا األور ومتوسطية، وال كانت من أهم أهدافها ب
تلف القضايا  سيق والتشاور يف  الشمالية تكون قاعدهتا األمن واالستقرار والرخاء االقتصادي، الت

ص الشراكة االقتصادية  واجملاالت. وقد احتوى املشروع على ثالث مستويات: املستوى األول 
طقة رخاء  مية االقتصادية واالجتماعية الدائمة من خالل إنشاء م واملالية، ال تسعى لتحقيق الت
ص الشراكة  طقة تبادل حر واسعة أوروبية متوسطية، املستوى الثاين  وازدهار، وصوال إ خلق م

اهلجرة غري الشرعية، تشجيع  االجتماعية، الثقافية واإلنسانية عرب تشجيع التعاون للحد من
ص  قوق االجتماعية األساسية، واملستوى الثالث  التفاهم بني الثقافات واألديان، واحرتام ا
ية وعدم التدخل يف الشؤون  ية ال هتدف إ احرتام السيادة الوط الشراكة السياسية واألم

اء دولة القانون قائمة عل هج الدميقراطي، وعدم الداخلية، احرتام حقوق اإلنسان وب ى أساس ال
زاعات بالطرق السلمية، وأيضا السيطرة على التسلح  ف وحل ال اللجوء الستخدام القوة والع

ظمة رمية امل اربة اإلرهاب املخدرات وا يلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل، و  .50وا

واألم وهذا لتحقيق هدفني وبالتا فان وثيقة برشلونة أعطت األولوية للتعاون السياسي 
 : 51أساسيني مها

                                                           
اج ،املرجع السابق الذكر ، ص     49  .294علي ا
توظيف،  يف : دراسات إسرتاتيجية: مركز عبد الوهاب بن خليف، العالقات األوروبية املتوسطية اسرتاتيجية شراكة أم    50

شر و التوزيع،  لد ونية لل زائر: دار ا دمات التعليمية ا  . 67، ص 2006البصرية للبحوث و االستثمارات و ا
زائر: دار الفجر   51 رب الباردة :دراسة األهداف و الرهانات، ا وش، حوض البحر األبيض املتوسط بعد ا مصطفى 

شر و التو   . 97/98، ص2006زيع، لل
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/ إنشاء فضاء مشرتك للسلم واألمن انطالقا من مبدأ " السلم و االستقرار واألمن يف حوض 1
 املتوسط هو غاية مشرتكة وما الشراكة األورو متوسطية إال آلية لتحقيقها ".

 ./ ترقية األمن اإلقليمي عرب نظام يقوم على مفهوم األمن الشامل 2

امي ظاهرة  2001سبتمرب  11وبعد أحداث  ويف ظل الظروف الدولية واإلقليمية، ال عرفت ت
يار األم يف مشاريع التعاون بني  التطرف واإلرهاب الدو ) كظواهر عاملية (، مت التأكيد على ا

ه اقتصاديا أو سياسي يا أكثر م مل طابعا أم يث ظهرت عدة مبادرات  ا أو ضف املتوسط، 
يث أدركت الدول األوروبية بأهنا تشكل أهدافا انتقامية للجماعات املتطرفة  اجتماعيا، 

د من انتشار هذ الظواهر خاصة يف حوض  ،52واإلرهابية اجة إ التعاون من أجل ا فظهرت ا
ها:  موعة من املبادرات نذكر م  البحر األبيض املتوسط، فعملت على صياغة 

وار بني مخس دول من 2003") 5+5وار سياسة "ا -    ( ال تعرب عن إطار للتعاون وا
وب املتوسط  مشال املتوسط )فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، الربتغال ومالتا(، ومخس دول من ج
زائر، تونس وليبيا(، من أجل إقامة حوار فعلي يتمحور حول تبادل وجهات  )املغرب، موريتانيا، ا

ظر حول املسائل ذا ظمة، االنفجار الدميغرايف، تزايد موجات ال رمية امل ت االهتمام املشرتك كا
تدى "حوار  ...، وعقدت أول قمة مل و الشمال واإلرهاب الدو "يف تونس عام 5+5اهلجرة 

ة املشاكل 2003 اد مقاربة شاملة ملعا ، دعت فيها الدول األوروبية الدول املغاربية إ ضرورة إ
 .53حقيقي من خالل تعاون

وار ) -    ارجية لألمن 2005سياسة ا درج يف إطار املشروع األورويب للسياسة ا ( ال ت
وب املتوسط.  صوص دول ج وار األورويب بوجه ا اء عالقات مع دول ا املشرتك، هتدف إ ب

ال تقوم على أساس الشراكة املتقدمة بني األطراف، االحرتام املتبادل واملشرتك للقيم الد ميقراطية و
ة، مبادئ  س وار ا كم الراشد، احرتام حقوق اإلنسان وتشجيع عالقات ا سيادة القانون وا

                                                           
اج، املرجع السابق الذكر ، ص    52  .293علي ا
زائر: مركز الشعب للدراسات   53 ديدة لألمن يف املتوسط، يف: العامل االسرتاتيجي، ا مجال ساسي، مصادر التهديد ا

 .25، ص 2008، جوان  04اإلسرتاتيجية: العدد 



ركات  أ. يامسني ححاد و أ. عريب بومدين                              االسالموية يف املغرب العريب ا

زائر  مية         اجمللة ا  2013 جانفي( 4العدد الرابع )                     213          ية لألمن والت

مية عرب تقدمي الدعم واإلصالحات، وهذا كله لضمان  التكامل االقتصادي واالجتماعي ودفع الت
 .54األمن واالستقرار يف حوض املتوسط

اد من أجل املتوسط ) -  جاء به الرئيس الفرنسي األسبق "نيكوال ساركوزي" ( الذي 2008اال
يث  يعترب هذا املشروع  بعد فوز باالنتخابات مباشرة وذلك لتوطيد  العالقات بني الضفتني، 

اد اإلقليمي املتوسطي  مقصورا فقط على الدول املطلة على املطلة على  –مبثابة كيان جديد لال
وقد انعقدت  انعقدت القمة  -األوروبية الشرقية  البحر األبيض املتوسط، ويستث الدول

ة  وال تقوم على تب مقاربة شاملة لألمن، حيث يركز على  .2008التأسيسية يف باريس س
ربات.كما  ولوجيا واملعرفة وا مية املشرتكة بني أعضائه، وكما يقوم على أساس تقاسم التك الت

االت حساسة مثل ، الطاقة، محاية وترقية الرتاث  يشمل املشروع التعاون يف  مشكلة امليا
اربة الرشوة...، ألجل  ظمة و رمية امل سيد التعاون القضائي يف مكافحة اإلرهاب، ا املشرتك، و
ك األورويب  ك متوسطي لالستثمارات مياثل الب ذلك جاء يف املشروع اقرتاح إنشاء ب

  .55الصفقات بني املؤسسات االقتصاديةلالستثمارات، مهمته تقدمي تسهيالت للتعاون وعقد 

 في المغرب العربي.االسالموية أمريكية للحركات  -ثالثا:التصورات األورو

ظرة األورو1-  وي.االسالمأمريكية المشتركة الحتواء التهديد  -ال

 األهمية الجيواستراتجية للمغرب العربي1-1 

رب البار  طقة املغرب العريب بعد هناية ا اال تتقاطع وتتصادم فيه املصا لقد أصبحت م دة 
ية،  ها السياسية، االقتصادية، األم ...، فمن اإلسرتاتيجيةاألوروبية واألمريكية ألسباب عدة م

احية االقتصادية طقة سوقا ناعمة أمام الصادرات األوروبية واألمريكية ومصدر  ال تعترب هذ امل
اعة ا اعات )مثل ص ام الالزمة للص فطية...( فضال عن للمواد ا اعات ال ت والص ألمسدة واالمس

56ذلك فهي تعترب مصدرا وسوقا لليد العاملة الرخيصة
فط   إضافة إ االحتياطي الكبري من ال

فطية ) ام والغاز الطبيعي واملسيل  املشتقات ال ديد والفوسفات ا البالستيكية األمسدة خامات ا
طقة تعترب كفاعل جيوسياسي يف العامل الحتوائه على نصف اإلنتاج  واليورانيوم...(. لذا  فان امل
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فط العاملي  10اإلفريقي للبرتول ) زون ال ، 57زون جزائري(13.7زون لييب و 22.5% من 
 املتوسط.    هذا ما جعلها ذات أمهية إسرتاتيجية يف حوض

طقة تعرف أوضاعا متدهورة من عدم االستقرار يف  ية، فان امل احية السياسية األم ومن ال
ها نزاعات حدودية قضية الصحراء ) األنظمة السياسية ووجود صراعات داخلية وخارجية فيها بي

امي ظ 2001سبتمرب  11الغربية...(. وازدادت أمهيتها اإلسرتاتيجية بعد أحداث  اهرة مع ت
ية سابقة.  اإلرهاب الدو خاصة وأن الدول عرفت هذ الظاهرة يف فرتات زم

موعة من   اد األورويب والواليات املتحدة األمريكية على وضع  وقد عملت دول اال
طقة من ناحية، وإ توطيد  االسرتاتيجيات واملبادرات الحتواء التهديدات القادمة من هذ امل

االت عدة معها من ناحية أخرى. عالقاهتا التعاونية  يف 

 كعدو مشترك.االسالموية  محاربة الحركات 1-2

قدمي قدم التاريخ والعالقات بني األفراد واجملتمعات االسالموية اهتمام الغرب عامة مبحاربة ظاهرة 
وات املاضية لعدة أسباب واعتبارات أمه ها والشعوب. وازداد االهتمام على املستوى الدو يف الس

اد السوفي بإيديولوجيته الشيوعية ال كانت تعد العدو املشرتك  رب الباردة وسقوط اال انتهاء ا
اد عدو جديد حملاربته ولكن ليس أي عدو، بل لعدو  اجة إ إ . فظهرت ا للغرب الرأمسا

امي على األمن الدو طر املت ميع ا سالم " . وهذا العدو هو "اإل58اسرتاتيجي يرى فيه ا
و"االسالماويون" ما يطلق عليه الغرب "اإلرهاب األصو اإلسالمي" ظهر هذا العداء من خالل 
تلفة فمثال عرب الرئيس  األمريكي األسبق" ريتشارد  ية  ات القادة الغربيني يف فرتات تار تصر

وان "انته وان "نصر بال حرب" والثاين بع زوا الفرصة" حيث نيكسون" يف كتابني نشرمها األول بع
اد السوفي سيواجه الغرب والواليات املتحدة األمريكية خصوصا  يقول فيهما أن "بعد سقوط اال
بغي على الواليات املتحدة األمريكية أن تعمل وبسرعة على اإلتيان  "ماردا أخر هو اإلسالم" في
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Les Etats-Unis et le Maghreb: Regain d’intérêt. SD: Abdennour Benantar, 
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، كما أضاف يف 59نومه " مبا يسمى "الريادة الروحية للعامل" قبل أن يفيق "املارد األخضر" من
اد  اته أن " العدو الباقي والذي يتعني مواجهته اآلن إمنا هو اإلسالم بعد اهنيار اال تصر

هاز الدي للفاتيكان..." وهذا ما أكد  املفكر  ،60السوفي بتضافر جهود املخابرات املركزية وا
ضارات"،  تجتون" يف نظريته "صدام ا يث رأى أن "اإلسالم أصبح األمريكي "صامويل ه

ديد على الغرب بعد زوال الشيوعية... طر ا  " 61ا

تجتون "صدام  تني و نصف قبل صدور مقالة ه حو س إال أن هذ الفرضية ظهرت ب
ضارات"  و ذلك يف مقالة لصاحبها " الكاتب و الصحفي "باري بوزان  وأستاذ الدراسات  ا

امعة ورويك الربيطانية. ن لة "الشؤون الدولية األمريكية" بتاريخ الدورية   3شرت هذ املقالة يف 
ديد أمناط جديدة لألمن العاملي يف القرن  1991يوليو  وان "السياسة الواقعية يف العامل ا بع

ضاري هو أوضح ما يكون بني الغرب  يث جاء فيها أن "التصادم ا الواحد والعشرين "، 
قيم العلمانية السائدة يف الغرب وبني القيم اإلسالمية، ونظرا  واإلسالم، نظرا للتعارض بني ال

وار  ي بني املسيحية واإلسالم، ولغرية املسلمني من قوة الغرب، إضافة إ ا افس التار كذلك للت
ضارية ال  غرايف ... وهكذا". ويقول أيضا " فاذا اجتمع خطر اهلجرة وخطر تصادم اهلويات ا ا

انب دية مثلما يتجاور  يقل قوة على ا ضارة اهل اآلخر من اإلسالم، حيث يتجاور الغرب مع ا
ضارية املقبلة ستكون بني الطرفني، الغرب من جهة 62مع اإلسالم..." رب الباردة ا ، وهكذا فا

ضارة  تجتون ا دية من جهة أخرى. وأضاف إليهما فيما بعد املفكر ه ضارتني اإلسالمية واهل وا
 . الكونفوشيوسية

اصبه  اجة دائمة إ طرف ي وبدأ الغرب يطور فكرة خلق عدو جديد ملواجهته خاصة أنه 
العداء ح تستمر املواجهة ال تعطي هوية للقدرة الغربية ) األمريكية خاصة( وبالتا هتيأ له 
ظومة  اد السوفي وامل ها. وما إن اختفى العدو الشيوعي )اال فيذ مصا سبل السيطرة وت

                                                           
و عامل أفضل،   59 ا ؟،يف: اإلسالم و الغرب:  طقت ه يف م ا مع الغرب بتأمني مصا تهي مشكلت فيسي، هل ت عبد اهلل ال

زيرة للدراسات، قطر: الدار العربية للعلوم ناشرون،   .71-70، ص 2007مركز ا
اصرة و إبادة، دمشق، سوريا: دار الكتاب العريب، زي  60 ، ص 2004ب عبد العزيز، موقف الغرب من اإلسالم: 

218. 
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ه الغرب إ اإلسالم  الشيوعية السابقني( وألسباب إسرتاتيجية واقتصادية وفكرية وسياسية، ا
هما العدو القادم  64باإلضافة إ اشتداد وطأة الصحوة اإلسالمية،  .63واملسلمني ليكونوا م

ات من القرن  يات وأوائل الثماني والصعود السياسي لألصولية اإلسالمية يف أواخر السبعي
ركات الع ف الذي مارسته بعض ا أدى إ إصابة الدول األوروبية االسالموية شريني، والع

والواليات املتحدة األمريكية مبا يسمى ب"فوبيا اإلسالم" أو "إرهاب اإلسالم" الذي وصفه 
ان" بأنه أصبح مرضا يف الغرب  .     65"كويف ع

ث مت وضع معايري وأسس ي 2001سبتمرب  11وازداد هذا العداء بعد أحداث      
جديدة للعالقات فيما بني الدول الغربية )بصفة خاصة األوروبية والواليات املتحدة األمريكية( 
والدول العربية اإلسالمية. فقد مت الربط بشكل مباشر بني حركات املقاومة املسلحة، وبني 

ركات  ركات املاالسالموية ا عادية إلسرائيل. فبعد واإلرهاب يف الوطن العريب، خاصة تلك ا
ح للعرب  هذ األحداث ال شهدهتا الواليات املتحدة األمريكية وبعض العواصم األوروبية مت م
عامة )خاصة( واملسلمني خاصة )عامة( مكانة كبرية فيها وهذا ما أد به الرئيس األمريكي 

يف هذ الدول إ دول راعية لإلرهاب ومصدرة له،  األسبق "جورج بوش االبن" بعدما قام بتص
ا... فهو ضدنا  رب شعارها: " من ليس مع ور الشر" وال أعلن عليها ا تمي إ " دول ت

"66.  

ووفق األوضاع الدولية واإلقليمية السائدة بعد هذ األحداث، ظهر تفاهم اسرتاتيجي عاملي 
ورية وهي قضية تصفية "ا-) أمريكي صوص(، حول قضية  ركات االسالماوية"، أورويب بوجه ا

ظم املتمردة" أو "العاصية" ، كوهنا مصدر التهديد اإلرهايب يف ظل ما 67وتصفية ما يسمى ب"ال
 .68يسمى "األصولية اإلسالمية"

ظرة األورو2- ائية لألمن في المغرب العربي. -ال  أمريكية الث
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ظرة ا ديث عن مسألة األمن يف املتوسط، ال بد من العودة إ ال د ا ظرة األمريكية ع ألوروبية وال
وب املتوسط  طقة ج لألمن بصفة عامة باعتبارمها الطرفان الفاعالن يف الساحة الدولية عامة ويف م
خاصة واللذان قاما بتلخيص التهديدات واملخاطر اآلتية من هذ األخرية وال هتدد األمن 

 واالستقرار اإلقليمني والدوليني.

ظرتني  فاظ عليه حسب على هذا اختلفت ال ص األمن يف املتوسط وطرق ا فيما 
ظرتني اشرتكتا يف  طقة إال أن ال ها على املدى القريب أو البعيد يف امل اختالف إسرتاتيجية كل م

ركات  أو ما يطلق عليه " األصولية االسالموية ديد نوع التهديدات واملتمثلة أساسا يف ا
 اإلسالمية".

ظرة األوروبية  1-2  لألمن في المغرب العربيال

وب غرب املتوسط هي األكثر عرضة  طقة ج غرايف مع م وار ا كم عالقة ا إن أوروبا 
طقة كم  .69 لالنعكاسات السلبية لالستقرار الذي تعيشه امل طقة نفوذها خاصة  فهي تعتربها م

ها االستعماري فيها، فرتكيزها على املتوسط يرجع بالدرجة األو إ أمهيته االسرتاتيجية  تار
رب الباردة، وتفرد الواليات املتحدة األمريكية  1989خاصة بعد سقوط جدار برلني  وهناية ا

 بزمام العامل
إقامتها ملشاريع تعاون وشراكة مع بهذا ما جعل الدول األوروبية تدرك هذا املعطى  70

طقة كبعثها ملسار برشلونة  طقة اولة إعادة التوازن  1995دول امل يوسياسي ألوروبا يف امل ا
ة األمريكية فيها  . 71وملواجهة اهليم

ظام الدو خاصة بعد أحداث  وظهور  2001سبتمرب  11ومع التغريات ال عرفها ال
ية جديدة على الساحة العاملية واإلقليمية للمتوسط، أصبحت املقاربة األوروبية  هتديدات أم

ية تقوم على أساس أن األمن يف  املتوسط ذو طبيعة ناعمة وهذا راجع إ طبيعة التهديدات األم
مية االقتصادية وطبيعة األنظمة السياسية وب املتوسط واملتمثلة يف مستوى الت  .72اآلتية من ج
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70 Dorothée Schmid, «La méditerranée dans les politique extérieures de 

l’Union Européenne: Quel avenir pour une bonne idée ? ». In: Revue 
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اص يف بعد ناعم على ه ا اد األورويب أم املدى القريب أو املتوسط،  على هذا األساس وضع اال
وب يتلخص اربة األصولية اإلسالمية  أول خطر آت من ا يف اهلجرة ومكافحة اإلرهاب و

مية   .73وانتشار هذ األخرية، ما هو إال نتيجة االنفجار السكاين، البطالة وغياب الت

ظرة األمريكية لألمن في المغرب العربي 2-2  ال

وب غرب املتوسط، ال بد من فهم التقسيم االسرتات ظرة األمريكية لألمن يف ج يجي لفهم ال
ها  األمريكي للعامل. فباعتبار الواليات املتحدة القوة العظمى على الساحة العاملية، فان مصا
تمي إ الدائرة األو من التقسيم باعتبار  اطق العامل. يف هذا اإلطار املتوسط ي موجودة يف كل م

ليج العريب  امتداد كما تعترب   ،74خط حيوي للمواصالت والدخول إ الشرق األوسط وا
طقة  ت  إسرتاتيجيةلسواحل أوروبا األطلسية وإلفريقيا املتوسطية، لذلك فهي م ب أن تكون 

طقة  .75رقابتها يث أصبحت السياسة األمريكية يف امل رب الباردة،  وتبلورت هذ األمهية بعد ا
اور أساسية هي  :76تدور حول ثالث 

 غاز( ومحايتها من أجل ضمان التموين هبا.مراقبة املوارد الطاقوية )البرتول وال -1

يطها  -2 طقة بواسطة املؤسسات املالية الدولية ودمج إسرائيل يف  الربط االقتصادي للم
 اإلقليمي.

ركات  -3 ع انتشار أسلحة الدمار الشامل وا طقة.االسالموية م  يف امل

                                                           
73 Aomar Baghzouz, « Maroc-Union Européenne: portée et limites  22-d’une 
relation privilégiée ». In: Europe et Maghreb: voisinage immédiat, 

distanciation stratégique, SD: Abdennour Benantar, Algérie: CREAD, 

septembre 2010, p 361. 
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اد السوفي  ة الواليات املتحدة األمريكية ويشري املفكر "مسري أمني" إ أنه بعد زوال اال وهيم
طقة املتوسط، شكل املدى املتوسط وسيلة ممتازة للضغط على أوروبا . على هذا األساس 77على م

وهبا الشرقي والغريب( على أهنا  وب املتوسط ) طقة ج ظر إ م فالواليات املتحدة األمريكية ت
طقة بالغة األمهية والتهديد األم فيها هو انتش ركات م ال متثل إرهابا على االسالموية ار ا

. خاصة بعد أحداث  . من مث أصبحت توفق بني  2001سبتمرب  11املستوى اإلقليمي والدو
طقة. فبعدما كانت تعتمد على الوسيلة الصلبة للتدخل يف  اعم يف امل األمن الصلب واألمن ال

اعمة يف تعامله طقة أصبحت تعتمد على الوسيلة ال تلف املبادرات ال امل ه  ا معها. وهذا ما تبي
ركات  طقة خاصة ويف االسالموية جاءت هبا ملكافحة اإلرهاب الدو ومواجهة ا تشرة يف امل امل

طقة املغرب العريب يف اآللية العسكرية،  ،78العامل عامة وترمجت آليات التدخل األمريكي يف م
  :79السياسية واالقتصادية

عملت الواليات املتحدة األمريكية على تثبيت أهداف العسكري:  آلية التدخل  -1
اتو" يف البحر  طقة تتمثل أساسا يف تثبيت تواجد حلف الشمال األطلسي "ال عسكرية يف امل
يث تعتربها  األبيض املتوسط ملراقبة القوى األخرى، ولضرب مصادر اإلرهاب يف الدول املغاربية 

ها )أم اتو على توسيع انتشارها دوال مارقة هتدد مصا ن إسرائيل(، وعملت من خالل حلف ال
اد مراكز جديدة للسيطرة األمريكية هبدف تأمني خطوط املواصالت البحرية  العسكري وإ
وار  اتو أطلقت الواليات املتحدة األمريكية "سياسة ا واحتياجاهتا الطاقوية )من خالل حلف ال

فاظ على " ال تتمثل يف إقامة حوار وش1994 راكة مع دول املغرب العريب من أجل ا
طقة(.  االستقرار واألمن يف امل

تعمل على أساس دعم ونشر القيم الليربالية من دميقراطية  آلية التدخل السياسي: -2
اولة تكييف الدول املغاربية  وحقوق اإلنسان وقضايا دور املرأة ومؤسسات اجملتمع املدين، وكذا 

 ولية كاالنفتاح على األسواق العاملية.مع التحوالت الد

                                                           
 . 65نفس املرجع، ص   77

78 Aomar Baghzouz, « La rivalité américano-européenne au27- Maghreb », p 

111-113.                
 . 23مد األمني لعجال اعجال،املرجع السابق الذكر ، ص 79
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" ال جاءت كرد فعل 1998تتمثل يف مبادرة "ايزنستات آلية التدخل االقتصادي:  -3
، وتعمل هذ اآللية على دفع عملية اندماج املغرب العريب 1995على مبادرة برشلونة األوروبية 

وصصة والتبادل التجاري واال ستثمار األمريكي، ويف املقابل دول يف االقتصاد العاملي، تشجيع ا
ذ  املغرب العريب مطالبة بتوحيد اقتصادياهتا وتسوية خالفاهتا. وتكثفت العالقات االقتصادية م

ة  ، عرب التعاون االقتصادي بني الواليات املتحدة األمريكية ودول املغرب العريب الثالث 2001س
زائر واملغرب( وذلك عرب ما يسمى بالربن  امج األمريكي لشمال إفريقيا.    )تونس ا

 سبتمرب  11مباشرة بعد أحداث  حلف الشمال األطلسي والحوار المتوسطي:4-

اتو( يف 2001 مهورية التشيك. 2002عقد حلف مشال األطلسي ) ال ة براغ   قمة له مبدي
ظمة العسك ديد الوظيفة السياسية هلذ امل رية، متحور جدول أعمال هذ القمة حول إعادة 

لف ناتو جديد أشبه  وإعادة انتشار قواهتا. وميكن اعتبار هذ القمة مبثابة مؤمتر تأسيسي 
لل كل القرارات  مبجلس أمن عسكري عاملي. فاالنتقال من وظيفة دفاعية إ وظيفة هجومية 

اطق ال تلف م عامل الصادرة عن هذ القمة. فوظيفة حفظ األمن واالستقرار وإعادة االنتشار يف 
رب  ظرية ا لف ودول من خارجه تعطي ألول مرة مدلوال عمليا ل وإبرام اتفاقيات شراكة بني ا

 .80الوقائية وأبعادا سياسية وجيوسرتاتيجية للحرب الدائمة على اإلرهاب

بول ) لف األطلسي يف قمة اسط ( رفع "حوار 2004تفعيال لقرارات قمة براغ سيقرر ا
ذ وب  1994 املتوسطي" الذي بدأ م لف وسبعة من دول ج إ مستوى اتفاقية عسكرية بني ا

زائر، تونس، مصر،األردن  وار املتوسطي )موريتانيا، املغرب، ا تدى ا املتوسط األعضاء يف م
اتو لألمن واالستقرار يف أوربا )أمن أوربا  وإسرائيل(. ترتجم هذ االتفاقية رؤية دول حلف ال

ظور مرتبط بشكل وثيق باالست وب املتوسط( كما يرتجم م قرار السياسي والعسكري يف دول ج
رب الباردة) الشرق  اطق نفوذها االسرتاتيجي يف مرحلة ما بعد ا الواليات املتحدة األمريكية مل
األوسط الكبري والساحل اإلفريقي(. لتحقيق هذ األهداف ال بد من إعادة انتشار قوات حلف 

طقة ود اتو يف هذ امل العسكرية من خالل اتفاقية شراكة على  إسرتاتيجيتهمج جيوش دوهلا يف ال
 .81املدى البعيد

                                                           
و  80 وب املتوسط،يف : موقع ا لف االطلسي وبلدان ج  30/  25، 1865العدد: -تمدنار املاتفاقية الشراكة بني ا
/2007، :  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=92075 متوفر على الرابط التا

وب املتوسط، املرجع السابق الذ  81 لف االطلسي وبلدان ج  كر.اتفاقية الشراكة بني ا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=92075
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  خاتمة 

طقة املغرب العريب تطورت مع االسالمما ميكن استخالصه مما سبق أن ظاهرة  وية ال عرفتها م
وض املتوسط، خاصة بعد هناية  تطور األحداث واألوضاع على الساحة الدولية واإلقليمية 

رب الباردة وزوال خطر التهديد الشيوعي السوفي فازدادت هذ الظاهرة بروزا على املستوى ا
ال شهدهتا الواليات املتحدة األمريكية، وال أرجعت  2001سبتمرب  11العاملي بعد أحداث 

" وربطهااالسالموية للحركات   أو كما يسميها الغرب "األصولية اإلسالمية" أو "اإلرهاب الدو
مل يف غالبها نفس الدالالت واملتعلقة  مبفاهيم أخرى ذات صلة مباشرة أو غري مباشرة معها 

هاد وكذا اإلرهاب. ف، التعصب، ا  أساسا مبفاهيم اإلسالم السياسي، التطرف، األصولية، الع

ة كدول املغرب العريب  ص فقط دول معي فبعدما أصبح هذا األخري ظاهرة عاملية ال 
دوال عربية إسالمية، عرفت هذ الظاهرة قبل غريها من دول العامل بل توسعت إ دول  باعتبارها

ية شاملة يف املتوسط تقوم على أساس  اء مقاربة أم اد األوريب. هذا األخري من جهة حاول ب اال
وبية للمتوسط )بشقيها الشرقي والغريب(، ووضع  ديد التهديدات واملخاطر اآلتية من الضفة ا
اربته والقضاء عليه، ويكون ذلك عرب  " وطرق ووسائل  يف مقدمتها ظاهرة "اإلرهاب الدو
تلف السياسات واالسرتاتيجيات لألمن والدفاع  التعاون األورويب املشرتك واملوحد ضمن 
ارجية للدول األوروبية، يف بعدها اإلقليمي  املشرتكة، ال تطورت مع تطور األوضاع الداخلية وا

وب ضمن املبادرات واملشاريع املختلفة ال قام وا . ومن جهة أخرى التعاون مع دول ا لدو
بصياغتها ضمن السياسة األوروبية الشاملة ومن مث يف إطار السياسة األوروبية املتجددة متمثلة 

بثقة من مسار برشلونة  ، مرورا ب"سياسية 1995أساسا يف مشروع الشراكة األورو متوسطية امل
وار  ة 2003" لعام 5+5ا وار" س اد 2004، ومن مث "سياسة ا ، وصوال إ مشروع" اال

ة  . إال أن هذ املقاربات والسياسات يف الواقع تتصف بازدواجية 2008من أجل املتوسط" لس
وب الشريك  اإلسرتاتيجية يث هذا األخري يرى يف دول ا اد األورويب،  املتبعة من طرف اال

ار ب التعاون معه والشريك يف ش اجملاالت. ويف نفس الوقت يرى فيه خطرا على  وا الذي 
ه القومي ومصدر لتهديد األمن اإلقليمي والعاملي، الحتوائه على ش املخاطر والتهديدات  أم
دسة مبادراته ومشاريعه وفقا  ية...(، و لقد حاول ه )السياسية، االقتصادية، االجتماعية، األم

طقة املغرب العريب ال ازدادت  هلذ ية مل يواسرتا التهديدات مع األخذ بعني االعتبار القيمة ا
شيئا فشيئا، وازدياد االهتمام هبا خاصة من طرف الواليات املتحدة األمريكية ال ترى فيها 
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اطق العامل، هلا مصا حيوية فيها رغم أن تصوراهتا وتوجهاهتا يف طقة حيوية كباقي م طقة  م امل
( و ذلك راجع أساسا  اد األورويب )خاصة يف اجملال األم ملها دول اال تلف عن تلك ال 
يا مع دول املغرب العريب، فهي تعتربها امتداد جغرايف  إ أن هذ األخرية تتقارب جغرافيا وتار

ب أن تدخل أي دو  طقة من اختصاصها وال  لة فيه، كما ترى إقليمي هلا وترى أن األمن يف امل
ماعات  طقة هي التهديد االسالماوي الذي متثله ا ية يف امل أن من أحد أخطر التهديدات األم
اربته والقضاء عليها بش الطرق والوسائل الصلبة  طقة وبالتا ال بد من  اإلرهابية يف امل

ة  السياسية، االقتصادية، االجتماعية...(.     ) )العسكرية(، واللي

 :المراجع ئمةقا
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